ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Универзитет у Београду – Медицински факултет позива све заинтересоване да
поднесу понуду за јавну набавку добара по огласу и позиву за достављање понуда
објављеном на Порталу јавних набавки 08.11.2016.год.,
на интернет страници
Медицинског факултета у Београду, www.mfub.bg.ac.rs.
Поступак у ком се јавна набавка спроводи је отворени.
Предмет јавне набавке су добра - АНТИТЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Предмет јавне набавке ЈН бр. 1640/17-2016 обликован је у дванаест партија.
Елемент критеријума на основу ког ће Наручилац донети одлуку о додели уговора о
јавној набавци за све партије је најнижа понуђена цена.
Конкурсну документацију заинтересовани понуђачи могу преузети на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.mfub.bg.ac.rs.
Понуде морају бити сачињене у складу са објављеним огласом и припремљеном
конкурсном документацијом.
Понуде се подносе најкасније до 23.11.2016.год. до 10 часова
Понуђачи подносе понуде на следећи начин:
1. препорученом пошиљком на адресу : Медицински факултет
Ул. Др Суботића бр. 8
11000 Београд
или
2. преко писарнице Факултета.
Свака понуда мора бити са ознаком: »ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ.
ПРЕДМЕТ
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
–
АНТИТЕЛА
ЗА
ПОТРЕБЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ
РАДА
партија
_______________________________________ редни број јавне набавке Ј. Н. БР.
1640/17-2016- НЕ ОТВАРАТИ«.
Понуда са свим прилозима се чува као архивски материјал у документацији
Медицинског факултета и не враћа се учесницима у поступку јавне набавке.
На полеђини коверте потребно је да понуђач назначи своју адресу и број телефона
особе за контакт и е-mail адресу
Неблаговремене, незапечећене и непотпуне понуде неће бити разматране.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која је поднета наручиоцу по
истеку рока за подношење понуда, а наручилац ће по окончању поступка отварања понуда
неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Поступак јавног отварања приспелих понуда биће спроведен истог дана након
истека рока за подношење понуда 23.11.2016.год. у 12 часова у згради Деканата
Медицинског факултета у Београду, у ул. Др. Суботића бр.8, у Малој сали, на првом
спрату. Приликом присуствовања отварању понуда овлашћени представник понуђача је

дужан да приложи овлашћење за присуствовање отварању понуда.
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у оквирном року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Наручилац ће закључити уговор са понуђачем којем је додељен уговор, у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.
Лице за контакт код наручиоца је: Дуња Шантрић, дипл.правник.

С поштовањем,
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ДЕКАН
_____________________________
Проф.др Небојшa Лалић

